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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 4/2017  
o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Kuchyňa  

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle  

§ 6 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2017 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 29.11.2017 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 29.11.2017  

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 11.12.2017 

 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa  

- elektronicky na adresu: kuchyna220@stonline.sk 

- faxom na číslo: 034/7785131  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 12.06.2017  

_________________________________________________________________________ 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
 

Na rokovaní OZ obce dňa: 13.12.2017  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2017  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2018  
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Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 13.12.2017 

uznesením č.6/2017, toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.  

 

Vyvesené: 29.11.2017  

Zvesené: 29.12.2017  
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Obec Kuchyňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky vo veciach 

územnej samosprávy a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto  

 

VŠEOBECNE  ZAVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE 

Kuchyňa č. 4/2017 
 

o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Kuchyňa  
 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za sociálne služby poskytované Obcou Kuchyňa (ďalej 

len „nariadenie“) definuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) jednotlivé sociálne služby 

poskytované Obcou Kuchyňa, upravuje spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia 

úhrady. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

SOCIÁLNE SLUŽBY 

 

§ 2 

Druhy sociálnych služieb 

1. Sociálne služby poskytované Obcou Kuchyňa sú: 

a) zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) 

b) domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“) 

c) odľahčovacia služba 

d) požičiavanie pomôcok 

e) jedáleň  

f) práčovňa 

2. Sociálne služby podľa § 2, ods.1 tohto nariadenia možno vhodne a účelne spájať v súlade so 

zákonom o sociálnych službách. 

3. Sociálne služby uvedené v § 2, ods. 1, písm. a), b), c) tohto nariadenia sa poskytujú na základe 

rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva obec na základe posudku 

o odkázanosti na sociálnu službu.  

4. Sociálna služba podľa § 2, ods. 1, písm. e) sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:  

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných  potrieb 

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo  

c) dovŕšila dôchodkový vek  
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§ 4 

Zariadenie opatrovateľskej služby 

1. V ZOS sa poskytuje sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej 

nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.  

2. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:  

a) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

b) sociálne poradenstvo 

c) rehabilitácia 

d) stravovanie 

e) záujmová činnosť  

3. Úhrada sa určuje za kalendárny mesiac, podľa prílohy tohto VZN. 

4. Platba musí byť uhradená do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne 

OcÚ, alebo na bankovým prevodom na účet obce.   

 

§ 5 

Domáca opatrovateľská služba 

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu poskytovaná fyzickej 

osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc pri úkonoch 

sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.   

2. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe na území obce Kuchyňa terénnou formou v jej 

prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.  

3. Úhrada sa určuje za kalendárny mesiac podľa počtu hodín opatrovania v rámci stanoveného 

pracovného času opatrovateľskej služby.  

 

§ 6 

Odľahčovacia služba  

1. Odľahčovacia služba je podporná sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje 

fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím na základe rozhodnutia príslušného Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny počas obdobia, v ktorom opatrovanie nemôže vykonávať.  

2. Za odľahčovaciu službu sa určuje prijímateľovi sociálnej služby úhrada podľa druhu sociálnej 

služby v súlade s prílohou tohto nariadenia. 

 

 

§ 7 

Požičovňa pomôcok  

1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. 

2. Pomôcka sa požičiava na určitý čas. 

3. Za požičanie pomôcky sa fyzickej osobe určí úhrada ako sadzba za požičanie jednej pomôcky na 

1 deň, násobená počtom dní zapožičania podľa prílohy tohto nariadenia. 
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§ 8 

Jedáleň  

1. Stravovanie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá: 

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných  potrieb, 

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo  

c) dovŕšila dôchodkový vek. 

2. Úhrada za stravovanie v jedálni sa určuje fyzickej osobe podľa kalkulácie stravnej jednotky za 

odber jedného teplého jedla (obeda) za deň, a to podľa počtu poskytnutých obedov v príslušnom 

mesiaci podľa prílohy tohto nariadenia. 

3. Jedáleň  poskytuje  stravovanie aj prostredníctvom donášky (ďalej len „rozvoz“) obedov do 

domácnosti fyzickej osoby.  

4. Ak sa fyzickej osobe poskytuje rozvoz obedov podľa predchádzajúceho odseku, úhrada sa určuje 

v súlade s týmto nariadením a podľa prílohy tohto nariadenia.  

5. Za stravovanie v jedálni a za rozvoz obedov platí fyzická osoba úhradu vopred, najneskôr 

v posledný pracovný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa bude obed príp. rozvoz 

poskytovať. 

 

 

§ 9 

Práčovňa  

1. Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné 

postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. 

2. Za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa určuje fyzickej osobe úhrada za jedno pranie (1 

práčka) podľa prílohy tohto nariadenia. 

3. Za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zaplatí fyzická osoba v hotovosti do pokladne Obce 

Kuchyňa.  

 

 

§ 10 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni uznesením č.6/2017 bod 5, dňa 

13.12.2017.  

2. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa 1/2005 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Kuchyňa zo dňa 

04.02.2005.  

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2018 

 

 

 

 

 

Róbert Bujna  

    starosta 
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Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kuchyňa č. 4/2017 o úhradách za sociálne služby 

poskytované Obcou Kuchyňa, ktorou sa stanovujú sumy úhrad za jednotlivé sociálne služby k 

 

 

Sumy úhrad za jednotlivé sociálne služby  

 

VZN  Služba Úkon Jednotka 

Úhrada  

v EUR 

§ 4 ZOS pobyt a služby 1 miesto / 1 mesiac  100,00 

§ 5 Opatrovateľská služba podľa § 5 1 osoba / 1 hod.  3,70 

§ 6 Odľahčovacia služba podľa § 6 1 osoba / 1 hod.  3,70 

§ 7 Požičiavanie pomôcok 

požičanie 

pomôcky 1 pomôcka / 1 deň 0,50 

§ 8 Jedáleň 

raňajky 

desiata 

obed 

obed dia 

olovrant 1 osoba/ 1deň  

v zmysle 

zmluvy 

s dodávateľom 

stravy 

    rozvoz obedov 1 obed / 1 osoba 0,30 

    rozvoz obedov 2 obedy / 1 domácnosť 0,50 

§ 9 Práčovňa pranie a žehlenie 1 pračka  5,00 

 

 

 

 


